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Tulajdonságai:  nedves ragasztó szívóképes aljzatokhoz  

 jó szilárdságú  

 jó ragasztó erejü 

 feldolgozási idö Kb. 20 perc  

 jó kenhetö 

 padlófütésnél is alkalmazható  

 sampon állo RAL 991 A2 

 oldószermentes, alacsony károsanyag kibocsájtó EMICODE EC1 

 

 

  

Felhasználhato a 

következö anyagok 

ragasztásához: 

 Szönyeg padlók külömbözö hátsó oldal kialakitásával  

 CV- burkolatok tartó vliesel  

 könnyü tü vlies 

 hordozó anyagokban gazdag, nyitott párologtatású  textil bukolatokhoz, 

szívóképes anyagokhoz 

 

 

Technikai adoatok: Alapanyag: Acrylat – diszperzion 

 Színe: beige 

 Állapota: közepesen viszkoz 

 Sürüssége: Kb. 1,46 g/cm³ 

 Tisztítószere/ Higítható : víz 

 Szükséglete: Kb. 450 g/m², alapfelület fügvényében  

 Felhordása: fogazott spaklival B1/TKB 

 Feldolgozási feltételek: 15 – 25 °C, levegö páratartalom <75%, 

ajánlott <65% 

 Szellöztetési idö: Kb. 5 – 20 perc  

 Feldolgozás: Kb. 20 perc  

 Kötési idö: Kb. 48 óra  

 Felhasználhato: Kb. 12 hónap originál csomagolásban  

 Tárolása: szobahömérsékleten lehetöleg 

légmentesen lezárva 

 Fagyálló: nem 

 Tüzveszélyes:  nem  

 GISCODE: D1  

 

 EMICODE : EC1 emisszió szegény 

 Biztonsági elöírások:  megrendelhetöek 

 

 

Alapfelület: A felhasználáshoz elökészitett felület a következö elöírásoknak kell, hogy 

megfeleljen: VOB/DIN 18365,18202 ÖNORM B 2236-1, SIA SN 253, valamint 

TKB és BEB. Különösen nagy nyomás és húzó szilárdság, szárazság, por és repedés 

mentesség az elöfeltétele. Hibás felületeket csiszolással, marással, portalanítással, 

alapozással lehet elökészíteni. A megfelelö alapfelület kialakításához 1,5 – 2mm 

vastagságig 960 Europlan Supert ajánljuk. 

 

Termék alkalmas: irodai gördülöszékeknek ellenáll, nem szivóképes felületek 

úgymint nedvességerzékeny felületek, kalciumszulfát kötésü esztrich, köfa, 

magnesiaesztrich valamint öntött aszfált esztrichhez. 

 Padlófütés esetén a meglévö méröpontoknál a maradék nedvességet DIN 4725/4 

alapján konstroláljuk. Textil búrkolok ragasztásánál egyenes szívóképes aljzatokra 

ajánlatos a 046 Europrimer Parquett  vagy 044 Europrimer Multi alapozót használni. 

Ezek segítségével elkerülhetö a ragasztó torlódása. 
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Feldolgozás: Használat elött alaposan felkeverni. A ragasztót fogazott spakli segítségével kenjük 

fel az alapra. Kb. 5 – 20 perces szellözés után fektessük a burkolatot az aljzatra és jól 

dörzsöljük át. Feszültségben gazdag helyeken 15 – 20 perces várakozási idöt 

követöen ismételjük meg a bedörzsölést. 

Hordozó anyag mentes párolgásra nyitott burkolatokat csak a szellözési idö kivárása 

után fektessük le! Ezáltal elkerülhetjük a nedves ragasztó kicsapodását. A burkolat 

hátoldala teljes felületében bordázottan legyen beragasztózva. Rosszúl feldolgozható 

ragasztható textilszönyegekhez és tü vlieshez többszöri kisérletet vagy “509 Eurostar 

Tex”- et javasoljuk. 

Ragasztó maradványokat vízzel tavolíthatjuk el .Általános burkolási szakmai 

szabályokat kérjük tartsa be. Németországon kivül a nemzetközi szabályok 

alkalmazása érvényesül. 

 

 

 

Megjegyzés: A burkolatokat lefektetés elött aklimatizálodni kell hagyni lehetöleg a burkoláshoz 

elökészítet helységben.  

Feszültség mentesnek és egyenesen szétteritettnek kell lennie. Textilszönyegeknél a 

nedvesség hatására bekövetkezö zsugorotást vegyük figyelembe. Egy hibamentes 

burkolás elöfeltétele, hogy a helység a padló, ragasztó és a burkolat hömerséklete 

min. a 15 °C-ot elérje. A levegö páratartalma max. 75 % lehet. 

 

 

 

Csomagolás: 14 kg kiszerelésben  

 

 

 

Tanácsoljuk,  

vegyék figyelembe: 

A termek felhasználási javaslatait Cégünk hosszantartó labor kiserleteinek és saját 

tapasztalatainak alapján állítottuk össze. 

Egyedi esetekben jótállást a sok oldalú felhasználási lehetöségek valamint a tárolási 

modok betartásának ellenörizhetetlensége miatt nem vállalunk!  

A termékkel kapcsolatos szabványokat és szabályokat kérjük vegyék figyelembe. 

Németországon kivül a Nemzetközi szabályok alkalmazása érvényesül. 

Minden eltérés az alltalunk tanácsolt felhasználástol csak a Gyártó eggyet értésével 

érvényes. Ellenkezö esetben megszünik a szavatosság. Teljes mértékü alkalmazás 

elött többszöri próbamunka javasolt. Kérjük vegye figyelembe Cegünk Álltalános 

Üzleti Elöirásait.(„AGB”) 

A jelenlegi technikai informáciokkal hatályát veszíti mindennemü elözö termék 

leírás. 

Aktuális kiadás 26.02.2008  

 


